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На основу члана 47. Статута Планинарског савеза Војводине, Скупштина 
Планинарског ПСВ Војводине на својој седници одржаној 17.3.2018. донела је: 
 
 

ПРАВИЛНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА 

ВОЈВОДИНЕ 
 

 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђују се поступци рада и одлучивања Надзорног одбора 
Планинарског ПСВ Војводине (у даљем тексту: Надзорни одбор ). 

Надзорни одбор основан је у циљу праћења спровођења Статута и других општих 
аката Планинарског савеза Војводине (у даљем тексту: ПСВ), праћења рада и 
законитости одлука Управног одбора , Секретаријата, комисија и праћење 
материјалног и финансијског пословања ПСВ. 

Задаци Надзорног одбора одређени су одредбама Статута ПСВ, одлукама 
Скупштине ПСВ и овог Правилника. 

 
Члан 2. 

 
Рад Надзорног одбора је на седницама које се одржавају по потреби, а најмање 

једном у годишње. 
 

Члан 3. 
 

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина ПСВ и састоји се од три члана са 
мандатом у трајању од четири године. 

Члан Надзорног одбора не може истовремено бити и члан Управног одбора или 
Већа части. 

Председника Надзорног одбора бирају чланови између себе, на првој 
конститутивној седници која се мора одржати 30 дана о дана избора. 

Одлуку о председнику Надзорног одбора обавезно је доставити 15 дана од дана 
конститутивне седнице канцеларији ПСВ. 

Административне послове Надзорног одбора води канцеларија ПСВ. 
 

Члан 4. 
 

Надзорни одбор је колективни орган и за свој рад одговара Скупштини ПСВ. 
Неактивног или болесног члана Надзорног одбора Скупштина може да замени и 

ако није истекао мандат. 
Коптирање новог члана Надзорног одбора у случајевима предвиђеним у 

предходном ставу, Скупштина може да пренесе на Управни одбор до њеног првог 
заседања. 

 
Члан 5. 

 
Сва друштва или клубови чланице ПСВ могу покренути поступак контроле рада 

ПСВ Надзорном одбору уз писмени захтев са образложењем и расположивом 
документацијом која указује на неправилности у раду ПСВ и одлуком надлежног 
органа друштва или клуба. 

 
Члан 6. 

 
Надзорни одбор је обавезан да у року од 15 дана по пријему писменог захтева за 

утврђивање неисправности рада ПСВ разматра о приспелом приговору. 
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У случају да Надзорни одбор одлучи да покрене истрагу утврђивања 
неисправности рада ПСВ обавезан је да у року од 15 дана од доношења одлуке 
писменим путем обрати Управном одбору ПСВ са захтевом за образложење поступака 
за које је поднета пријава о неправилности.  

У случаја да приговор одбаци Надзорни одбор је обавезан да у року од 15 дана 
од доношења одлуке о одбацивању приговора извести подносиоца пријаве. 

 
Члан 7. 

 
Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од дана пријема писменог захтева 

да писмени одговор Надзорном одбору. 
 

Члан 8. 
 

Надзорни одбор је обавезан да у року од 15 дана по пријему писменог извештаја 
Управног одбора да започне разматрање примљеног извештаја. 

Надзорни одбор има права ради утврђивања истине саслуша сведоке, починиоце 
и врши увид у документацију ако оцени да је то потребно за доношење правилне 
одлуке. 

Надзорни одбор је дужан да у року од 30 дана да донесе одлуку. 
 

Члан 9. 
 

Одлука Надзорног одбора садржи: Датум и место где је одлука донесена, 
присутни чланови Надзорног одбора, име лица или Органа или комисије против којег 
је покренут поступак, име друштва или клуба на чији предлог је покренут поступак, 
врста прекршаја, утврђене чињенице, одлука и образложење Надзорног одбора и рок 
за исправљане неисправности у раду ПСВ. 

Одлуку потписује председник Надзорног одбора. 
 

Члан 10. 
 

Надзорни одбор доноси саветодавне одлуке које су обавезујуће за лица, Органе и 
комисије којима су изречене.  

У случају да је Надзорни одбор незадовољан предузетим мере за отклањање 
неисправности на које је указао, а ради се о неисправностима која по својој тежини 
не могу да чекају изјашњавање Скупштине ПСВ на својој првој редовном заседању, 
има права да закаже вандредну седницу Скупштине ПСВ.  

Позив и писмено образложење се доставља 30 /тридесет/ дана раније од дана 
заказивања седнице Скупштине ПСВ. 

Изузетно ако је неправилност у раду ПСВ теже кривично дело Надзорни одбор 
има право да суспендује лице које је тај прекршај починио.  

Лице под суспензијом не сме да учествује у никаквом раду у ПСВу. 
Суспензија је пуноважна до првог заседања Скупштине ПСВ, а најдуже 1 година. 

 
Члан 11. 

 
Подносилац пријаве против неправилности у раду ПСВ, или лице, Орган или 

комисија незадовољно одлуком Надзорног одбора има праве жалбе Скупштини ПСВ у 
року од 15 дана од пријема одлуке. 

У случају да се редовна седница Скупштине ПСВ не одржи годину дана од дана 
пријема жалбе на одлуку Надзорног одбора, Надзорни одбор је обавезан да закаже 
вандредну седницу Скупштине ПСВ на којој ће се размотрити приговор. 

Позив и писмено образложење се доставља 30 /тридесет/ дана раније од дана 
заказивања седнице Скупштине ПСВ. 

 
Члан 12. 
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Одлука Скупштине ПСВ по извештају Надзорбог одбора је коначна. 
У случају тежих преступа, оштећена страна је обавезна да покрене поступак код 

надлежних судских органа. 
 

Члан13. 
 

Седница Надзорног одбора су јавне. 
Надзорни одбор може одлучити да расправу и одлучивање у вези са појединим 

тачкама дневног реда одржи без присуства јавности. 
У случају ремећења седнице председник тј. председавајући има права да удаљи 

особу која ремети ток седнице. 
 

Члан 14. 
 

Седницом Надзорног одбора председава председник или у случају његове 
спречености да присуствује седници, члан Надзорног одбора први по азбучном реду 
имена. 

Надзорни одбор заседа у пуном саставу.  
Уколико у заказано време седнице Надзорног одбора нису присутни сви чланови, 

време почетка седнице Надзорног одбора помера се за један сат. Ако недостаје један 
члан Надзорног одбора, тада Надзорни одбор почиње са радом. 

 Члана Надзорног одбора који није присуствовао седници доставља се записник 
са седнице у року од 8 дана пошто је седница одржана. 

Члан који није присуствовао седници дужан је да се писмено изјасни 8 дана од 
пријема записника са седнице Надзорног одбора. Његова писмена изјава постаје 
саставни део записника са седнице Надзорног одбора. 

У случају да 20 дана од одржавања седнице Надзорног одбора не стигне писмено 
изјашњавање члана Надзорног одбора који није присуствовао седници, сматаће се да 
је сагласан са записником који му је достављен. 

 
Члан 15. 

 
Седнице Надзорног одбора заказује Председник самоиницијативно или на основу 

доспеле пријаве 
Члан 16. 

 
Седнице Надзорног одбора сазивају се писмено електронским путем са знаничне 

мејл адресе ПСВ.. 
Позив за седницу садржи: место, време одржавања и предлог дневног реда 

седнице. 
Позив за седницу се мора доставити члановима Надзорног одбора најкасније 

седам дана пре одржавања седнице.  
 

Члан 17. 
 

Уз позив за седницу Надзорног одбора се обавезно достављају у целости 
материјал о које се разматрају на седници. 

 
Члан 18. 

 
Председник води рачуна о одвијању седнице у складу са одредбама Статута ПСВ 

и овог Правилника, као и одржавању реда на седници. 
У случају грубог нарушавања реда на седници, или понашања које је супротно 

начелима планинарског морала, Председник ће опоменути починиоца који нарушава 
ред на седнице Надзорног одбора, а после треће опомене удаљити га са седнице, ако 
већина чланова Надзорног одбора тако одлучи. 
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Члан 19. 

 
Говорник може говорити само о питању које је на дневном реду. 
Ако се говорник не придржава дневног реда, Председник ће га на то опоменути и 

позвати га да се држи дневног реда. Ако се говорник и после позива не буде држао 
дневног реда, Председник ће му одузети реч. 

 
Члан 20. 

 
Ако у току седнице не буде довољан број присутних чланова Надзорног одбора за 

кворум, Председник ће направити паузу до 30 минута, и тада ће наставити са 
седницом ако је присутно најмање 2 (два) члана. 

 
Члан 21. 

 
Члану Надзорног одбора који жели да говори о повреди овог Правилника или 

повреди утврђеног дневног реда, Председник даје реч чим овај затражи. 
 

Члан 22. 
 

Председник може предложити да се трајање дискусије временски ограничи и да 
сваки учесник у претресу о истим питањима говори само једанпут, када оцени да ће 
претрес појединих питања дуже трајати или када је пријављен већи број говорника.  

Ограничавање трајања говора може предложити и сваки члан Надзорног одбора . 
Када се трајање говора ограничи, Председник ће у случају прекорачења 

одређеног времена опоменути говорника да је време истекло, а ако овај за наредни 
минут не заврши говор, Председник ће му одузети реч. 

 
Члан 23. 

 
Ако члан Надзорног одбора затражи реч да би исправио навод који се односи на 

њега који је по његовом мишљењу нетачан, Председник ће му дати реч чим заврши 
говор лице које је изазвало потребну исправку. Члан се у свом говору мора 
ограничити на исправку (реплика). 

 
Члан 24. 

 
Одлуке се доносе јавним гласањем, дизањем руке чланова Надзорног одбора. 
За време одлучивања, нико не може добити реч пре него што се саопште 

резултати одлучивања. 
 

Члан 25. 
 

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова, а уколико су 
гласови подељени па нема већина, одлучује глас председника, односно онога ко води 
седницу. 

 
Члан 26. 

 
Члану Надзорног одбора може раније престати мандат: 

- на писмени захтев или оставком члана; 

- због неуредног присустовања седницама Надзорног одбора (најмање три 
заредом); 

- смрћу члана; 
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Члан 27. 
 

Управни одбор на предлог Надзорног одбора има права да на место члана 
Надзорног одбора којем је раније престао мандат на основу раније поменутог члана 
да коптира новог члана Надзорног одбора. 

Сваки члан Надзорног одбора има право да на место члана Надзорног одбора 
којем је раније престао мандат предложи кандидата за коптирање за новог члана 
Надзорног одбора уз потписану изјаву предложеног кандидата о прихватању рада у 
Надзорном одбору. 

Коптирани члан је равноправан до првог заседања Скупштине ПСВ. 
Скупштина ПСВ мора да потврди избор коптираног члана или да изабере новог. 

 
Члан 28. 

 
Јавност у раду Надзорног одбора обезбеђује се јавношћу седница, издавањем 

информација о свом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и интернет 
страници ПСВ. 
 

 
Члан 29. 

 
О припремању седнице Надзорног одбора стара се Председник уз помоћ 

канцеларије ПСВ. 
 

Члан 30.  
 

Сваки члан Надзорног одбора уз образложење може захтевати да се изврши 
измена и допуна предлога дневног реда достављеног у позиву за седницу Надзорног 
одбора. 

Дневни ред се утврђује већином гласова присутних чланова Надзорног одбора. 
Утврђени дневни ред седнице Надзорног одбора може се изменити у току седнице 

посебним закључком. 
 

Члан 31. 
 

Председник у вези са сваком тачком дневног реда, пре него што отвори расправу, 
даје реч известиоцу, односно подносиоцу одређеног предлога или извештаја. 

 
Члан 32. 

 
На седници Надзорног одбора сваки члан Надзорног одбора има право да говори. 
Реч се тражи дизањем руке. 

 
Члан 33. 

 
Надзорни одбор именује известиоце за Скупштину и који даје податке и 

информације о раду Надзорног одбора . 
 

Члан 34. 
 

Након завршетка расправе и одлучивања у вези са свим питањима која су била 
на дневном реду, Председник закључује седницу. 

Кад услед обимности дневног реда или из других разлога није могуће завршити 
расправу по свим тачкама дневног реда у заказани дан, Надзорни одбор може 
одлучити да се седница прекине и да се закаже наставак у одређени дан, о чему се 
писмено обавештавају само одсутни чланови Надзорног одбора . 

Прекид седнице може предложити сваки члан Надзорног одбора. 
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Члан 35. 

 
Записничар сачињава писмени записник са седнице, у складу са одредбама 

Статута ПСВ. 
Интегрални текстови одлука дају се у прилогу записника. 
Оригинални текст записника сачињава се у два примерка. 
Записник Надзорног одбора се мора доставити члановима Управног одбора, 

Органима ПСВ и чланицама ПСВ најкасније петнаест дана од завршетка седнице 
Управног одбора писмено електронским путем са знаничне мејл адресе ПСВ.. 

Записник мора да садржи: место и време одржавања седнице, имена присутних 
чланова Надзорног одбора, дневни ред седнице (у случају покретања контроле рада 
ПСВ записнику се прилаже писмени захтев друштва или клуба које покреће), и 
писмени записник са извршења увиђаја са пратећом документацијом (изјавама 
рачуновоства Спортског савеза Војводине и сл.). 

 
Члан 36. 

 
У случају колективне оставке Надзорног одбора , Председник је обевезан да у 

року од 7 дана од дана доношења одлуке обавести Управни одбор и Скупштину ПСВ. 
 

Члан 37. 
 

Поступак предлога за измену и допуну овог Правилника може да поднесе 
Надзорни одбор или Скупштина ПСВ. 

 
Члан 38. 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања на седници Скупштине 

ПСВ. 
 
 
 

 

 

 
 
 


